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1. Welkom  

 

De personeelsequipe van het Abdominaal Centrum heet je van harte welkom. Met deze 

brochure willen we je wegwijs maken op onze eenheid. Het is een beknopte begeleiding die je 

steeds kunt raadplegen. Een brochure kan niet allesomvattend zijn. Daarom staan zowel de 

hoofdverpleegkundige als de verpleegkundigen je graag bij indien je hulp of uitleg nodig hebt. 

 

Je hoeft niet te ‘leren’ van vallen en opstaan. Vraag liefst op voorhand uitleg zo kunnen vergissingen 

en fouten voorkomen worden. 

 

Wij wensen je alvast veel stagevreugde toe. 
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2. Voorstelling van de dienst Abdominaal Centrum 

 

Figuur 1: Balie 

2.1. Architectuur 

Het Abdominaal Centrum ligt op de 2de verdieping in Blok C. Je neemt best de B- lift naar de 2de 

verdieping.  

 

 

Figuur 2: Ligging dienst AC op niveau 2- vleugel C.  
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2.2. Indeling van de zorgeenheid 

De zorgeenheid AC beschikt over 45 gewone patiëntenkamers waarvan 21 eenpersoonskamers, 12 

tweepersoonskamers en drie isolatiekamers die beschikken over een sas.  

 

De dienst is in 3 teams ingedeeld. In tabel 1 worden de kamers per team weergegeven per type 

kleur m.n. Team 1 is rood; Team 2 is blauw en Team 3 is geel. Het patiëntendossier en elektronisch 

dossier gebruiken eveneens deze kleurencode. Er wordt dagelijks per shift een verdeling gemaakt 

door de hoofdverpleegkundige. Zo wordt het duidelijk welke verpleegkundige verantwoordelijk is 

voor de patiënten per team en per shift. De studenten worden ook aan een verantwoordelijke 

verpleegkundige (per team) per shift gekoppeld en dit staat ook vermeld op het “uurrooster”.  

 

Team 1 Team 2 Team 3 
2.60 2.76 2.87 (1) 

2.61 2.77 2.87 (2) 
2.62 2.78 2.88 (1) 

2.63 2.81 (1) 2.88 (2) 
2.64 2.81 (2) 2.89 (1) 

2.65 2.82 (1) 2.89 (2) 

2.66 2.82 (2) 2.90 (1) 
2.67 2.83 (1) 2.90 (2) 

2.69 2.83 (2) 2.91 (1) 
2.70 2.84 (1) 2.91 (2) 

2.71 2.84 (2) 2.92 (1) 

2.72 2.85 (1) 2.92 (2) 
2.73 2.85 (2) 2.93 

2.74 2.86 (1) 2.94 
2.75 2.86 (2) 2.95 

Tabel 1: patiënt/nurse ratio per team 

 

De beloproepen worden via auditieve controle opgevolgd door de verpleegkundigen die hiervoor 

specifiek zijn aangeduid en onmiddellijk kunnen tussenkomen op basis van deze verdeling.  
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2.2.1. Kamers: 

 Isolatiekamers: 2.93- 2.95 

 Tweepersoonskamer: 2.81- 2.92 

 Eenpersoonskamers: 2.60- 2.78 

 

 
 

 

 

    Figuur 3: 1 persoonskamer AC. 

In AZ Zeno worden op alle zorgeenheden Rooming-in aangeboden op de éénpersoonskamers, 

met uitzondering van de diensten PAAZ en IZ.  

Rooming- in = Een mantelzorger of familielid kan inslapen bij zijn naaste mits akkoord van de 

patiënt.  

 

Vergoeding = 50 euro (Pediatrie bedraagt de prijs 25 euro) 

 Overnachting inclusief ontbijt 

 Linnenpakket -> logistieke hulp of verpleging in het weekend 

 Toilettasje -> logistieke hulp of verpleging in het weekend 

 Washandje + twee handdoeken 

 

2.2.2. Dienstruimtes: 

Balie:  

 Administratief medewerker staat in voor het onthaal van de patiënt en familieleden 

 

Verpleegpost: 

 Uitvoering alle administratieve taken door de hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen,  

rapportageplaats 

 Toeren met de artsen 

 Opmaken van verpleegkundige fiche 

 Voorraad alle medicatie 

 Voorraad onderzoeksmateriaal (bloedafnames, wondzorg…) 

 Voorbereiding medicatie voor toediening 

 Geven van de overdracht 

 Buizenpostsysteem 
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 Opbergkastjes personeel  

 Ethilogsysteem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figuur 4: Ethilogsysteem 

Keuken: 

 Voorraad voeding patiënten 

 Eetplaats personeel 

 Koelkast patiënten +  aparte koelkast personeel 

 

Utility ( 3): 

 Verzamelplaats afval 

 Bedpanspoeler 

 Vortex  

 Ontsmetten medisch materiaal, …  

 

Berging en voorraad: 

 Opslagplaats voor proper linnen 

 Voorraad onderzoeksmateriaal (bloedafnames, wondzorg…) 

 Verzamelplaats infuuspompen, cardiorespiratoire monitors… 

 

Badkamer: 

 In elke kamer is er een badkamer met douche en toilet beschikbaar, maar op de dienst 

hebben we ook nog een aparte badkamer met verstelbaar bad en inloopdouche.  

 

Bureau hoofdverpleegkundige: 

 Persoonlijke gesprekken  

 

Vergaderzaal:  

 Dienstvergaderingen 
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 Vergaderingen met artsen  

 Overdrachtsmoment  

 

Therapiezaal:  

 Naast de behandeling op kamer voor kine of ergo, is er ook een mogelijkheid om de patiënt 

verder te laten revalideren in de therapiezaal. 

 

Living met balkon:  

 Om de patiënt maximaal te laten genieten van een healing environment willen we de patiënt 

ook zoveel als mogelijk uit de kamer laten komen.  

 We willen bijgevolg de patiënt stimuleren gebruik te maken van de patiëntenlivings op elke 

zorgeenheid. Dit in functie van sociale contacten, revalidatie, licht en ruimte. 

 Het unieke aspect is dat ook een bedlegerige patiënt op het terras kan vertoeven. 

 

Doktersbureau:  

 Persoonlijke gesprekken met patiënt en familieleden  
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3. Voorstelling team Abdominaal Centrum 

3.1. Coördinatoren van de dienst Abdominaal Centrum 

Heidi Claeys    – Hoofdverpleegkundige AC 

Telefoon Hoofdverpleegkundige  

050/ 53 52 60 

 

Telefoon Abdominaal Centrum  

050/ 53 52 50 

 

Fabienne Sys     – Zorgmanager  

050/ 53 41 13      

 

Jessica Samaey     – Stagecoördinator 

050/ 53 41 14      

 

Hilde Van Landschoot   – Opleidingsverpleegkundige  

050/ 53 43 72 

 

Marieke Fleurbaey   – Opleidingsverpleegkundige Blankenberge 

050/ 53 43 77 

 

Van De Sompele Nathalie  – Adjunct AC  

Gheyle Amélie    – Adjunct AC  

 

Linsay Poels    – Stagementor   

Julie Ide    – Stagementor   

Kimberley De Keyser   – Stagementor   

Quirien De Lange   – Stagementor   

Sophie Christiaens   – Stagementor 

Nadid Termier    – Stagementor 

Melissa De Coussemaker  – Stagementor 

Jolien Dobbelaere    – Stagementor 

 

Danielle Longueville:    –  Administratief medewerker  
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3.2. Voorstelling van het team AC – artsen  

 Geneesheerspecialisten in de Algemene Heelkunde:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     dr. De Vos        dr. Vlasselaers     dr. Dillemans    
 

 Geneesheerspecialist in de Algemene Heelkunde & Vaatchirurgie:  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

      dr. Philippe          

 

 Geneesheerspecialisten in de Urologie:  

 

  
 

 dr. Kerckhaert     dr.   Malikzada      dr. Fossion 

 

http://www.azzeno.be/laureys
http://www.azzeno.be/pierets
http://www.azzeno.be/pierets
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 Geneesheerspecialisten in de Gastro – entrologie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       dr. Vervaecke           dr. Mareels          dr. Van Dycke 

 

 Geneesheerspecialisten in de Endocrinologie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Trenson   dr. Tits 

 

 Geneesheerspecialist in Oncologie en Palliatieve zorg: 

 

 
        Dr. Vanmaele 
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3.3. Voorstelling van het multidisciplinair team  

Wij gaan er steeds vanuit dat de patiënten recht hebben op een “hoogwaardig kwalitatieve” 

verzorging, vandaar dat een goede multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk is, maar ook een 

goede samenwerking met de andere zorgeenheden. 

 

Het team kenmerkt zich door een sterk doorgedreven multidisciplinaire werking. Bijgevolg is het 

belangrijk ook om onze referentieverpleegkundigen te kennen:  

 

o Kwaliteit en patiëntveiligheid:  

 Amélie Gheyle 

o Infectiepreventie:  

 Manon Tourlamain 

 Nathalie Van De Sompele 

o MVG:  

 Aline Demeester 

 Véronique Buyse 

 Melissa De Coussemaker 

 Sophie Christiaens 

o Pijn:  

 Corine Callebout 

 Aline Demeester 

 Lindsay Poels 

o Wondzorg/ decubitus preventie:  

 Heidi Willaert 

 Sophie Raemdonck 

 Sylvie Tilmans 

 Véronique Buyse 

o Palliatieve zorg:  

 Julie Ide 

 Marga De Milliano 

 Kathleen Vermote 

 Corinne Callebaut 

 Ellen De Vadder 

 Lindsay Poels  

 Quirien Delanghe 

 

o Bariatrische heelkunde:  

 Nadia Ternier 
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o ISBARR:  

 Manon Tourlamain 

 Nadia Ternier 

o Stomazorg:  

 Sylvie Tilmans 

 Julie Ide  

 Kathleen Vermote 

o Ergonomie:  

 Amélie Gheyle 

o Materiaalbeheer: 

 Brigitte Vandermaes 

 Jolien Dobbelaere 

o Vorming:  

 Nathalie Van De Sompele  

 

Met alle dokters uit verschillende disciplines wordt er samengewerkt. Uiteraard worden er ook 

consulten bij andere disciplines geregeld: 

 Geriatrie 

 Dermatologie 

 Neus-keel-oor (ORL) 

 Stomatologie 

 Oftalmologie 

 Urologie 

 Orthopedie 

 Psychiatrie  

 …. 

 
NB: Enkel dankzij een goede samenwerking en wederzijds respect tussen de verschillende 

teamleden kan op een doeltreffende en patiëntvriendelijke manier gewerkt worden.  

3.3.1. Samenwerking met andere zorgeenheden/ departementen 

 Spoedgevallen 

 Intensieve zorgen  

 Psychiatrie  

 Geriatrie  

 Dagcentra  

 Operatiekwartier  
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 Revalidatie  

 Paramedici  

 Medische beeldvorming 

 Laboratorium  

 Apotheek : staat in voor de medicatiedistributie.  

 Technische dienst 

 Personeelsdienst  

 Dienst Infectie Preventie Beheersing  

 Diabetesverpleegkundige 

 Keuken  

 Huishoudelijke dienst  

 Logistieke dienst  

 Magazijn  
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4. Taken en verantwoordelijkheden 

4.1. Organisatie van de verpleegkundige zorg 

Op de dienst AC is volgende personeelsbezetting voorzien als basis permanentie:  

 Vroegdienst:  3x vroegdienst (06:30-15:15- 8u) en 3x korte vroegdienst (06:30-12:30- 

6u00) 

 Laatdienst: 3x laatdienst (12:45-21:15- 8u) en 2x korte laatdienst ‘Vlinders’ (14:45-21:15- 

6u30) 

 Nachtdienst: 2x nachtdienst (20:45-07:00- 10u15)  

 

Op  figuur 4, 5 en 6 wordt de verdeling van patiënten weergegeven per team/ shift.  

De uren van de studenten worden in samenspraak vastgelegd. Het is de bedoeling dat je als student 

zoveel mogelijk dezelfde diensturen werkt als de mentoren om zo een optimale begeleiding te 

garanderen. 

 

Figuur 5: Verdeling patiënt/nurse ratio verdeling in de vroegdienst 
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Figuur 6: Verdeling patiënt/nurse ratio verdeling in de laatdienst 

 

 

   Figuur 7: Verdeling patiënt/nurse ratio verdeling in de nachtdienst 

 

4.1.1. Shiften: 

Verantwoordelijke diensten (D27):  08.00 tot 17.00 uur 

Vroegdienst (V8-V9):   06.30 tot 15.15 uur 

Korte vroegdienst (V6A)   06.30 tot 12.30 

Laatdienst (L44-L45-L46):   12.45 tot 21.15 uur 

Korte laatdienst (L42):   14:45-21:15 

Nachtdienst (N06):   20.45 tot 07.00 uur 

Onderbroken dagdienst (OD18)  08.00 tot 12.00 en 16.30 tot 20.00 
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4.1.2. Dagindeling 

Richttijd Taken 

06u30 Patiënten overdracht van nachtdienst naar vroegdienst; 

Per team overdracht en start pickingmedicatie. 

07u00 Bedeling van de medicatie en TOEZICHT orale medicatie inname ; 

Prikken van haemoglucotesten !! horizontale barcode scannen !! (niet de 

verticale!!)) en afname van labo’s; 

Preoperatieve voorbereiding van patiënten; 

08u00 Hoofdverpleegkundige of adjunct-verpleegkundige krijgt van elke 

teamleider overdracht.  

Opdienen van het ontbijt waarbij hulpbehoevende patiënten geholpen 

worden 

08u30 Daily huddle: de hoofdverpleegkundige of adjuncten gaan naar een korte 

bespreking (personeelslounge) om de drukte te bespreken met andere 

diensten en zorgmanager.  

Verderzetten hygiënische zorgen  

11u00 Opruimen van spoelruimte + aanvullen van materiaal en linnen 

Opdienen van het middagmaal + zo nodig hulp bieden bij patiënten 

Verdeling medicatie 

11u45 Afdienen middagmaal + in bed helpen van patiënten 

12u45 Overdracht naar de laatdienst door de verantwoordelijke 

13u00 Bedeling van de medicatie (IV, IM, SC, aerosol…)  

Patiënten terug opzetten 

Bedden ontsmetten & opmaken van de ontslagen patiënten 

Middagverzorging + parameters 

Vroegdiensten: afwerken taken in cpd, opkuis en aanvullen karren, 

berging, utility 

16u00 Bedeling medicatie  

17u00 Indien nodig haemoglucotest prikken 

Opdienen van het avondmaal en zo nodig hulp bieden 

18u00 Afdienen avondmaal  

18u30 Start van avondverzorging 

Patiënten worden in bed geholpen en zo nodig ververst 

Intraveneuze, intramusculaire en subcutane medicatie wordt toegedien; 

Parameters 

Indien nodig herhalen van wondzorg 
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20u45 Overdracht naar de nachtdienst 

 

21u15 Picking medicatie 00 uur 

22u00 Nog eventuele slaapmedicatie ronddelen + ev. glycemie bepalingen 

Aanvang eerste toer: controleren bij alle patiënten: is alles naar wens, 

eventueel nog parameters nemen indien nodig, zijn de urinecollectoren 

goed aangesloten, is er een goede afvloei enz. 

00u00 Medicatie toedienen indien nodig + toeren, patiëntendossiers in orde 

brengen 

Beloproepen beantwoorden 

Opnames 

04u00 Medicatie toedienen indien nodig + toer 

 

05u30 Bloedafnames  

Bloeddrukken die de toer voorheen afwijkend waren nemen  

 

06u45 Overdracht  

 

07u00 Einde nachtdienst  

 

 

Op beloproepen wordt er op elk moment gereageerd.  

 

Let op! Deze indeling is een goeie leidraad, maar kan altijd variëren, afhankelijk van de drukte of de 

noden. Ook specifieke zorgen of medicatie dienen soms op een ander tijdstip te worden uitgevoerd 

of toegediend. 
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4.1.3. Specifieke verpleegkundige handelingen 

Hieronder een overzicht van een aantal mogelijke  leermomenten op onze afdeling: 

 Hygiëne 

o Toedienen van hygiënische zorgen  

o Toepassen van isolatiemaatregelingen  

 Mobiliteit 

• Hef en til-technieken 

• Ergonomie 

• Gebruik maken van tillift  

 Urogenitaal  

• Intermittente blaassondage 

• Plaatsen/verwijderen VS + vervangen collectiezaken+ meten debieten 

• Bladderen van de blaas 

• Verzorgen urostoma 

 Spijsvertering 

• Opvolging vocht en voedingsbalans 

• Plaatsen/verwijderen van maagsonde+ vervangen collectiezaken+ meten 

debieten 

• Rectale canule aanbrengen 

• Verzorgen colostoma/ileostoma 

• Toedienen lavement ook via APN 

• Darmlavage preop of voor onderzoek 

 Bloedsomloop 

• Bloedafnames 

• IVC-plaatsen 

• Toedienen bloedproducten 

 Ademhaling 

• Aerosol- en zuurstoftoediening  

 Metabolisme 

• Glycemie controle 

 Medicatie 

• Voorbereiden van medicatie 

• Toedienen van medicatie po/sc/iv/ via PCEA/PCIA/IM 

• Ethilogsysteem  

 Wondzorg 

• Wondzorg volgens de verschillende protocollen 

• Chirurgische wonden  

• Traumatische wonden 

• Verzorgen wonddrainage systemen (tubulaire en redon drains)  

• Meten van debieten  
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• Vervangen collectiezakken. 

 Voedsel – en vochttoediening 

• Hulp bieden bij voeding  

• Vochtbalans opmaken  

 

4.1.4. Verpleegkundige activiteiten i.v.m. het stellen van de diagnose 

 Opname – en anamnesegesprek afnemen 

 Multidisciplinair leren samenwerken 

 Patiënten informeren i.v.m. bepaalde onderzoeken; 

 Bijwonen van bepaalde onderzoeken of behandelingen  

 Leren hoe iedere pathologie behandeld wordt; 

 Functioneren in teamverband; 

 Leren relevant te observeren en te rapporteren; 

 De individuele noden van de patiënt en zijn familie leren onderkennen 

 Patiënt klaar maken voor operatie en nazorg van een operatie 

 Specifieke aandachtspunten 

 Tijdig de beloproepen beantwoorden van de patiënten 

 Goede observaties zijn noodzakelijk + rapportage aan de verantwoordelijke verpleegkundige 

 Afwijkende parameters/waarden onmiddellijk rapporteren aan de verantwoordelijke 

verpleegkundige 

 Probeer steeds een hechte groep te vormen met de andere stagiairs op de zorgeenheid 
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5. Opname-, ontslag-, en exclusiecriteria AC 

5.1. Algemeen  

Bij elke opname op de dienst AC communiceert het team met de zorgverleners van de afdeling waar de 

patiënt vandaan komt eventueel met de huisarts (bij een opname van spoed of andere zorgverlener of 

instelling). Tijdens de opname is er steeds een mogelijkheid tot (spoed)overleg met (medische) 

specialisten om de beoordeling van de dienst af te ronden. De patiënt wordt dagelijks door de arts 

bezocht. In het weekend wordt de zaalronde uitgevoerd door de arts van wacht waarbij potentiële 

problemen worden besproken. Dagelijks worden de beoordelingen in verpleegkundige en medische 

dossier vermeld. De leeftijdsnorm is 15 jaar.  

 

Geplande opnames:  

 Daghospitalisatie  

 

Ongeplande opnames: interne en externe mutaties 

 Interne mutaties: frequent vanuit de dienst spoedgevallen, campus Knokke en campus 

Blankenberge, Intensieve zorgen, raadpleging, Stroke Unit of andere zorgeenheden; 

 Externe mutaties: via spoedgevallen of rechtstreeks naar de dienst maar altijd in afspraak 

met de artstitularis. 

 

5.2. Inclusiecriteria  

5.2.1. Inclusiecriteria Chirurgische patiënten 

Algemene Chirurgie 

 Obesitaschirurgie  

 Buikwandchirurgie: liesbreuken , navelbreuken , eventratie, paraspomale herniae 

 Hepatobiliaire chirurgie : cholecystectomie, galwegexploraties, palliatieve derivaties, 

levercysten en bloedingen 

 Chirurgische  miltpathologie 

 Proctologische ingrepen 

 Darm,- en maagchirurgie 

 Colon- en rectumchirurgie en coloproctologische heelkunde. 

 Senologie  

 Stomapathologie  

 Palliatieve situaties na heelkunde 
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 Acuut abdomen : obstructie, abces, bloeding, appendicitis , diverticulaire abcessen, 

galblaasphlegmonen  

 Obesitaschirurgie primair en complicaties 

 Huid en weke delen : abcessen, erysipelas, bursitis, flegmonen,.. 

 Amputatie ledematen 

 PTA (percutane transluminale angiografie) 

 Carotis 

 Wonddebridement 

 Varices (bilateraal) 

 Bypass (ledematen) 

 Erysipelas 

 Brandwonden 

 Vac-therapie 

 Maag- en darmoperaties 

 Liesbreuken (laparscopisch of klassiek) 

 Littekenbreuken 

 Borstamputaties 

 Hemorroïdectomie 

 Aanleggen en sluiten van stoma’s 

 Appendectomie 

 Ribfracturen 

 Wondinfecties 

 

Urologie 

 Tur blaas (transurethrale resectie van de gedeelte van een blaas) 

 Tur prostaat (transurethrale resectie van de prostaat) 

 Sache 

 Blaashalsincisie 

 Radicale prostatectomie 

 Tot sling 

 Bricker + cystectomie 

 Plaatsen /verwijderen sfincterprothese 

 Plaatsen /verwijderen erectieprothese 

 Aanleggen neoblaas 

 Vasectomie 

 Hydrocoele 

 Circumcisie 

 Urethroscopie 
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 Prostatitis 

 Pyelonefritis 

 Nefrectomie 

 

5.2.2. Inclusiecriteria internistische patiënten 

Gastro – enterologie  

• Patiënten met gastro-enteritis 

• Patiënten met diarree problemen 

• Patiënten met cachexie, anorexie, constipatie 

• Patiënten met abdominale pijn/acute buik 

• Patiënten met pancreatitis 

• Patiënten met leverproblematiek, icterus, galwegproblemen, cholecystitis 

• Patiënten die zich in subobstructie, obstructie bevinden 

• Patiënten met gastric bypass die laattijdig problemen geeft 

• Patiënten voor onderzoek, diagnostiek en opvolging bij digestieve oncologie  

• Patiënten met digestieve tumoren (opname voor toediening chemotherapie/hydratatie, 

complicaties of comorbiditeiten die niet via de dagkliniek kunnen worden behandeld) 

• Patiënten met anemie, chronische of acute abdominale bloeding  

• Patiënten die binnenkomen voor een geplande opname voor onderzoeken (echo, 

coloscopie, gastroscopie, ERCP,…) 

• Patiënten waarvoor een ziekenhuisopname in isolatie vereist is: besmetting met Rota, 

clostridium, Noro,… of omgekeerde isolatie omwille van neutropenie. 

• Patiënten met vage klachten zoals vermoeidheid, vermagering, licht gestoorde 

bloedwaarden,… 

 

Endocrinologie 

• Patiënten met diabetes (type 1, type2, oppunstelling, …), nieuw ontdekte  diabetes 

• Patiënten met endocrinologische problematiek (schilklier, bijnier or hypofyse) 

• Opname voor diagnostische testen binnen het gebied van de endocrinologie(vb 

stimulatietesten, suppressietesten, dorstproef, e.d.) 

• Patiënten met een infectieus beeld zonder focus 

• Patiënten met een vermoeden van systeempathologie 

 

Overige opgenomen patiënten (niet-limitatieve lijst) 

• In een palliatieve setting van alle bovenvermelde pathologieën, comfortzorg, pijntherapie, 

palliatieve sedatie, euthanasie 

• Overloop van patiënten van het dagziekenhuis met een interne problematiek die na 
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dagopname moeten overnachten 

• Voor het uitwerken en/of oppuntstellen van alle internistische problematiek over de 

disciplines heen (bvb preoperatief, koorts van onbekende oorsprong,…) 

• Die overlopen vanop de dienst geriatrie bij plaatsgebrek 

• Met andere pathologieën, maar steeds in onderling overleg met de afdeling en de artsen 

• Als resultaat van overleg tussen spoedarts en internist 

• …. 

 

5.2.3. Indicaties voor transfert naar intensieve 

• Nood aan beademing 

• Hemodynamisch instabiele patiënten  

• Patiënten met een forse pancreatitis 

• Patiënten met een massieve gastro-intestinale bloeding 

• Sepsis 

• Zware elektrolytenstoornissen 

• Zware encefalopathie 

• Subcomateuze en comateuze patiënten 

 

5.3. Exclusiecriteria  

 Craniële ingrepen 

 Patiënten voor telemetrie 

 Patiënten voor monitoring 

 Opname voor primaire psychiatrische problematiek 

 Kinderen jonger dan 15 jaar  

 

Wanneer een patiënt niet kan opgenomen worden op het abdominaal centrum volgens 

bovenstaand exclusiecriterium, helpen de artsen en medewerkers van de zorgeenheid de patiënt 

alternatieve zorg te vinden. 
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6. Specifieke aandachtspunten op de zorgeenheid  

6.1. Stagedoelstellingen 

Er wordt verwacht dat de student zijn eigen stagedoelstellingen opmaakt. Dit gebeurt aan de hand 

van deze introductiebrochure, de ervaringen van op andere stageplaatsen en de gekende theorie. 

De student heeft deze doelstellingen reeds opgemaakt bij de aanvang van de stage. Zo weten de 

mentoren wat de gewenste doelen zijn van de student. Op deze manier kan men de student 

optimaal begeleiden. Deze doelstellingen kunnen uiteraard aangepast worden gedurende de stage 

naargelang de bereikte doelen en de leermomenten. 

 

6.2. Wat kan de student verwachten 

De studenten vallen onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen, die de 

eindverantwoordelijkheid dragen. Er wordt de kans gegeven aan de studenten om zo veel mogelijk 

interventies bij te wonen en/of uit te voeren. De mentoren zijn bereid om je te helpen bij de keuze 

van een stageopdracht. De gegevens hiervoor kan je verzamelen in het dossier en de procedures 

op intranet. Indien je extra info nodig hebt, mag je dit steeds vragen aan de verpleegkundige of de 

artsen. Wij verwachten dat je elke kans op een leermoment grijpt. 

 

6.3. Wat wordt er van u verwacht 

 Alert blijven wanneer men met medicatie omgaat: juiste dosis, juiste patiënt, juiste 

medicatie  bij twijfel … vragen aan collega of apotheek of arts alvorens het toedienen! 

 Correct bestellen van medicatie, het juist inbrengen in het medicatiemanagement zorgt 

ervoor dat we de juiste medicatie en dosis op tijd geleverd krijgen door de apotheek. 

 Wees aandachtig bij het omgaan met verdovende middelen! 

 Parametercontrole: correct noteren en interpreteren, afwijkingen onmiddellijk melden. 

 Wondzorg: hechtingen kunnen verwijderen, wondzorgfiche correct kunnen invullen, 

voorschrift opvolgen. 

 Na elke zorg: het verpleegdossier correct en volledig invullen, maak er een goede gewoonte 

van en dit naar aanloop van de MVG week. 

 Procedures correct kunnen toepassen. 

 Opname en ontslag regelen en voorbereiden. 

 Noodoproepen op een snelle adequate manier beantwoorden! 

 Aandacht voor telemetrie en dagelijks op het einde van de shift telemetrie registratie in orde 

brengen. 
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 Bij aanvang krijgt de student een introductiebrochure: gelieve deze heel goed door te 

nemen. 

 Uiteraard wordt er een theoretische kennis vereist.  

 Sta open voor feedback en probeer er positief mee om te gaan. Wij proberen je zoveel 

mogelijk te helpen en te ondersteunen  

 Initiatief nemen en leergierigheid aan de dag leggen, leerproces in eigen handen nemen.  

 Inzet. 

 Flexibiliteit  

 Stiptheid 

 Flexibiliteit 

 Verzorgd voorkomen 

 Correct taalgebruik 

 Een vriendelijke en empathische omgang met onze patiënten 

 In team kunnen werken 

 Een verantwoordelijke houding aannemen 

 Respecteren van het beroepsgeheim 

 Een gerichte observatie doen met de nodige rapportage (mondeling & schriftelijk) 

 Economisch te werk gaan 

 Bij afwezigheid, verwittig de dienst: 050 53 52 50 

 

 

 

Wij wensen je alvast veel stagevreugde toe. 
 


